
PRODUKT NA MEDAL - ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE 
DO WYRÓŻNIENIA

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@sportowapolska.eu, z dopiskiem 
w temacie wiadomości: PRODUKT NA MEDAL – ZGŁOSZENIE lub pocztą na adres: Klub Sportowa Polska, 
04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 września 2017

Wręczenie wyróżnień oraz podanie do publicznej wiadomości listy wyróżnionych produktów odbędzie się w dniu
25 października w Warszawie podczas uroczystej GALI SPORTOWA POLSKA, która odbędzie się w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Po zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania wyróżnień PRODUKT NA MEDAL, zgłaszamy 
produkt / produkty (usługa / usługi) naszej firmy do wyróżnienia.

DANE FIRMY

1. Pełna nazwa firmy:

     

2. Nazwa firmy która będzie wypisana na certyfikacie:

      

3. Adres firmy:      

4. NIP      

5. Firmowa strona www:      

6. Osoba do kontaktu z Klubem Sportowa Polska:

imię i nazwisko:         

stanowisko:      

telefon:      
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e-mail:      

DANE PRODUKTU / USŁUGI - Firma może zgłosić maksymalnie 2 produkty / usługi

Produkt / usługa 1 

1. Pełna nazwa zgłaszanego produktu lub usługi:        

2. Skrócona nazwa do wypisania na certyfikacie:          

3. Kategoria: * należy wybrać jedną kategorię wstawiają w odpowiednie pole znak X

     MATERIAŁY BUDOWLANE      PRODUKTY I TECHNOLOGIE SPECJALISTYCZNE

     SPRZĘT SPORTOWY      WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

     MULTIMEDIA      BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

     URZĄDZENIA I MASZYNY      TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

     USŁUGI DORADCZE      USŁUGI FINANSOWE

     ODZIEŻ SPORTOWA      AKCESORIA SPORTOWE

4. Firma zgłaszająca produkt:  * wstawić w odpowiednie pola znak X

      jest producentem      posiada zarejestrowany w UP patent

      jest dystrybutorem       jest wykonawcą usługi

inne      

5. Data wprowadzenia produktu na rynek polski (produkt musi być obecny na rynku minimum 12 miesięcy)      

6. Czy produkt spełnia wymagane prawem normy?        TAK       NIE     * wstawić w odpowiednie pole znak 

X

7. Produkt posiada dodatkowo następujące certyfikaty

     

8. Krótki opis produktu i jego zastosowania na rynku infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

     

9. Cechy świadczące o konkurencyjności produktu: * wstawić w odpowiednie pole znak X

      technologia       jakość       innowacyjność

     doświadczenie firmy      niepowtarzalność      cena
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opis dodatkowy:      

10.Rynek na którym oferowany jest produkt: * wstawić w odpowiednie pole znak X

      regionalny      krajowy      europejski      światowy

11. Główni konkurenci rynkowi produktu. Prosimy Podać nazwę firmy i nazwę produktu:

1.      

2.      

12. Produkt był zastosowany przy realizacji następujących inwestycji lub zastosowany w obiektach sportowych 
i rekreacyjnych. Prosimy wskazać referencyjne inwestycje, realizacje, obiekty:

1.      

2.      

3.      

13. Dodatkowe informacje które według zgłaszającego uzasadniają przyznanie wyróżnienia:

     

____________________________________________________________________________________________

INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoba wypełniająca zgłoszenie

imię i nazwisko:      

stanowisko:      

tel.      

e-mail:      

2 Data wypełnienia zgłoszenia      

Potwierdzamy że:

1. Zapoznaliśmy się Regulaminem przyznawania wyróżnień PRODUKT NA MEDAL i akceptujemy 

warunki ubiegania się o wyróżnienie.

2. Podane przez nas informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
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Imię i nazwisko osoby kierującej firmą lub upoważnionej:
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